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De mens centraal,
niet het systeem!

Piratenpartij

Ben jij ook de 
conventionele politieke 
partijen zat? Verafschuw 

jij de toeslagenaffaire en de 
normalisatie van geweld in de 
jeugdzorg? Ben jij tegen 
machtsmisbruik en corruptie? 
Wil je ook dat er meer macht 
bij de burger komt? Stem dan 
Piraat!

4  Teders, N.B. (Nico) (m)
  Purmerend

2  van Treuren, M. A. (Mark) (m)
  Schagen

3  Dijkhuis, A. J. Y. (Ji Yong) (m)
  Lelystad

1  Sadloe, S. (Saira) (v)
  Purmerend

5  van Riel, E.B.H. (Ward) (m)
  Amsterdam

KANDIDATENLIJST

“Ik ben Saira Sadloe, 39 jaar, woonachtig en opgegroeid in 
Purmerend. Ik ben een gedragswetenschapper, heb een 
juridische achtergrond en ben mensenrechtenactivist. Ik ben 
lijsttrekker van de Piratenpartij, omdat ik onrecht in de stad wil
aanpakken, de burgers hun stem terug wil geven en de 
gemeente wil dwingen mensenrechten te accepteren.”

Wie bent u 
en waarom bent u lijsttrekker?
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De Piratenpartij komt op voor de 
belangen van burgers die verma-
len worden door de overheid! 
Kernpunten van de Piratenpartij 
zijn onder andere mensenrechten, 
onvoorwaardelijk basisinkomen, 
aanpak van corruptie en machts-
misbruik, ICT en privacy.

Waarom heeft de Piratenpartij 
jouw stem nodig? Piraten willen 
Purmerend en de Beemster ente-
ren, omdat er veel dingen mis 
gaan.
- Piraten vinden dat de landbouw 

in Beemster in stand moet blijven. 
- Piraten zijn tegen uitbreiding van 

de biomassacentrale, omdat er 
inmiddels duurzamere oplossin-
gen zijn die nog milieuvriendelijker 
zijn, zoals aardwarmte, windener-
gie, zonnepanelen of isolatie van 
woningen en gebouwen.

- Piraten zijn voorstander van het 
bouwen van woningen, maar 
tegen het volbouwen van de stad. 

- Piraten willen dat er meer woon-
ruimte beschikbaar komt, zodat 
iedereen eerlijke kansen in de sa-

menleving krijgt. 
Maar we willen niet 
dat de woondruk in 
de stad toeneemt,  
dus moeten Purmeren-
ders en Beemster-
lingen voorrang krijgen 
op de woningmarkt.
- Piraten begrijpen dat 
jongeren in grote wo-
ningnood verkeren, 
maar wil ook ouderen 
de kans bieden om te 
verhuizen door de 
bouw van betaalbare 
seniorenwoningen te 
faciliteren.
- Piraten willen lokaal 
ondernemerschap sti-
muleren.
- Piraten willen een on-
voorwaardelijk basisin-

komen voor iedereen vanaf 18 
jaar.

- Piraten willen dat de gemeente 
budgetten en stageplaatsen be-
schikbaar stelt om omscholing te 
stimuleren.

- Piraten willen dat de decentrali-
satie van de jeugdzorg wordt 
teruggedraaid. Het systeem is 
corrupt, stimuleert kindermishan-
deling en kost de samenleving 
te veel geld. Bovendien is de 
gemeente niet in staat om kin-
deren adequaat te helpen. Ook 
zorgt de jeugdzorg voor steeds 
grotere stijgingen van de ge-
meentelijke belastingen die inwo-
ners moeten betalen, zonder dat 
ze er iets voor terug krijgen.

- Piraten willen de kwaliteit van 
lokale gezinsondersteuning laten 
toetsen door een kwaliteitsfunc-
tionaris waarbij burgers in be-
zwaar of beroep kunnen gaan.

- Piraten willen dat iedereen die 
niet kan zwemmen gratis zwem-
les krijgt. In geval van waters-
noodrampen vergroot het de 
overlevingskansen.

- Piraten willen dat schooltuinen 
terugkomen, zodat kinderen wor-
den gestimuleerd om bewuster 
met voeding, natuur en gezond-
heid om te gaan.

- Piraten willen dat de stad meer 
investeert in kunst en cultuur.

- Piraten willen geen handel in 
persoonlijke gegevens en verbod 
op gezichtsherkenning. 

- Piraten willen dat bewoners aan 
tafel zitten bij het ontwerp van 
de slimme stad.

SPEERPUNTEN

Een transparante overheid 
door het:
 
•  respecteren van de 

rechten van burgers, 
door bijvoorbeeld het 
recht op privacy te 
bewaken.

 
•  verbeteren van toegang 

tot mensenrechten en 
Europese wetten die zich 
richten tot democratie, 
een eerlijke samenleving 
en welvaart voor jong en 
oud!

- Piraten willen dat de ge-
meentelijke belastingen 
gaan dalen, omdat ze te 
hoog zijn en veel mensen 
ze niet meer kunnen beta-
len.

- Piraten willen dat het ge-
meentebestuur veel trans-
paranter is. Nu worden er 
besluiten genomen zonder 
dat we exact weten waar-
om.

- Piraten willen burgerpartici-
patie stimuleren door het 
invoeren van een raadge-
vend burgerreferendum.

Samen stellen wij u in staat 
om uw eigen leven vorm te 
geven in een moderne vrije 
samenleving. 
Daarvoor hebben wij uw 
steun en stem hard nodig. 
Nieuwsgierig geworden? 
Lees verder op: 
www.piratenpartij.nl


